
דינא דמלכותא דינא – הסוגיות, וכמה מדברי הראשונים היסודיים, עם קצת ביאורי האחרונים

הסוגיות

נדרים

גמרא

… נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומה אע"פ שאינו תרומה שהן של בית המלך אע"פ שאינן של בית המלך מתני'

 והאמר שמואל דינא דמלכותא דינאגמ'

אמר רב חיננא א"ר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה

1דבי ר' ינאי אמר במוכס העומד מאליו:

ר"ן

גמ' והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. והיכי שרינן למידר הכי כדי להפטר כיון דמן הדין חייב ליתן לו את המכס:

במוכס שאין לו קצבה. וכיון שכן לאו דינא הוא אלא חמסנותא וחמסנותא דמוכס לאו דינא הוא:

 במוכס העומד מאליו. שלא במצות המלך וכתבו בתוספות דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינא דמלכותא דינא מפני שהארץ
 שלו ויכול לומר להם אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ אבל במלכי ישראל לא לפי שא"י כל ישראל שותפין בה וכי

 אמרינן דינא דמלכותא דינא ה"מ לענין שאם קנה אחד מכס זה חייבים ליתן לו את המכס וכן נמי אם לא קנה אותו אלא שהוא
2ממונה לגבות את המכס שאינו רשאי ישראל חבירו לישבע שהן תרומה דליכא אונסא כיון דדינא דמלכותא דינא:

בבא בתרא

גמרא

 אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר כל המחזיק בהן זכה בהן מ"ט עובד כוכבים מכי מטו זוזי לידיה
אסתלק ליה ישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה הלכך הרי הן כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן

א"ל אביי לרב יוסף מי אמר שמואל הכי והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא ומלכא אמר לא ליקני ארעא אלא באיגרתא

 אמר ליה אנא לא ידענא עובדא הוה בדורא דרעותא בישראל דזבן ארעא מעובד כוכבי' ואתא ישראל אחרינא רפיק בה פורתא
אתא לקמיה דרב יהודה אוקמה בידא דשני

 א"ל דורא דרעותא קאמרת התם באגי מטמרי הוו דאינהו גופייהו לא הוו יהבי טסקא למלכא ומלכא אמר מאן דיהיב טסקא ליכול
3ארעא

רשב"ם

 והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא שכל
 בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק המלך הנהוג

בעיר משום גזל:

בבא קמא

' אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין ואין נוטלין מהם צדקה אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק:מתני

.קשרנדרים כז:כח.  1
ר"ן שם.2
.קשרבבא בתרא נד:  3
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 תנא אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר:גמ'

ומוכסין והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא

אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה

דבי ר' ינאי אמרי במוכס העומד מאליו

 איכא דמתני לה אהא לא ילבש אדם כלאים אפי' על גבי עשרה בגדים להבריח בו את המכס מתני' דלא כר"ע דתניא אסור
להבריח את המכס ר"ש אומר משום ר"ע מותר להבריח את המכס

 בשלמא לענין כלאים בהא קמיפלגי דמר סבר דבר שאין מתכוין מותר ומר סבר דבר שאין מתכוין אסור אלא להבריח בו את
המכס מי שרי והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא

א"ר חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה

דבי ר' ינאי אמרי במוכס העומד מאליו

 ואיכא דמתני אהא נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא של תרומה שהיא של בית מלך אע"פ שאינה של תרומה אע"פ שאינה
של מלך ולמוכסין והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא

א"ר חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה

4דבי ר' ינאי אמרי במוכס העומד מאליו

גופא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא

אמר רבא תדע דקטלי דיקלי וגשרי גישרי ועברינן עלייהו

א"ל אביי ודלמא משום דאייאוש להו מינייהו מרייהו

אמר ליה אי לא דינא דמלכותא דינא היכי מייאשי

והא לא קא עבדי כדאמר מלכא מלכא אמר זילו וקטלו מכל באגי ואינהו אזלו וקטלו מחד באגא

5שלוחא דמלכא כמלכא ולא טרח ואינהו אפסיד אנפשייהו דאיבעי להו דאינקוט מכוליה באגי ומשקל דמי

משפטים שאינם תלויים בקרקע

 כתב רבינו אבי העזרי ז"ל. יש מפרשים דדוקא בקרקע שייך למימר דינא דמלכותא דינא ויש אומרים אפילו בין שאר עניני ממון.
ולא הכריע.

 ולי נראה דלא אמרינן דיניה דינא אלא בקרקעות  …ורבינו אליעזר בר שמואל זצ"ל ממיץ כתב בפרק ארבעה נדרים אומר רבי 
6…ובמשפטים התלוים בקרקעות כגון מכס שאומר לא יעבור אדם בארצו אם לא יתן מכס 

משפטים שאינם מענין עסקי המלך

 ואני קבלתי מרבותי שקבלו מדעת הצרפתים שלא נאמר דינא דמלכותא דינא כי אם בדברים שהם עסקי המלך כגון ענייני
 שעיקר  …הדרכים והמכסים והטסקאות שלו, אבל העסק שיש בינו לבינו ובין חבירו לא אמרו חכמים [בו] דינא דמלכותא דינא. 

 דינא דמלכותא לא נאמר אלא בענייני הדרכים שהן של מלך אבל עסקי ישראל עם חבירו ישראל אין לנו לדון ביניהם דיני
 המלכות, ואף על פי שגזר המלך גזרה מחדש או שיהא חוק שלהם אין החוקים נחקקים אלא בעסקיו בלבד, וזה אינו מעסקיו

שיכוף הלוה ליתן פחות ממה שלוה, אך יש לו כח לדון שהאחד יקבל מטבע היוצא בשוויו ממה שהלוהו. כך היתה סברתם. ...

ושאלתי בזה הרמב"ן ז"ל וזה אשר כתב לי,

 מה ששאלת במלך ששנה המטבע ופחת ממנה הרבה וגזר על הכל שיהא זה המטבע יוצא בפריעת חוב ובכל דיני
 הלואות, מתוך דבריך למדתי שאתה סומך על דעת קצת חכמי הדור שלפנינו שהיו מורים דלא אמרינן דינא

 ובאמת שהסברא הזאת מסורה בידינו מפי קצת רבותינו. ועם כל זה  …דמלכותא דינא אלא בעסקי המלך לצרכו, 
 איני מודה לדבריך בעסקי המטבעות, שאין לך עסק מלכות גדול מזה, שהם בעלי המטבע והם שעושין אותו
 ומוציאין אותו בארץ שלהם ואם אין פםק שלהם בעלוי המטבע מתקיים הפסידו כל הריוח שלהם וכל זכותם

.קשרבבא קמא קיג.  4
.קשרשם קיג:  5
אור זרוע בבק קמא סימן (תמו) [תמז].6
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7במטבע. [ועיין שם שהאריך להביא מחדושיו הנ"ל בבבא בתרא.]

חוק חדש, לפי שעה

תוספות

 ואותם היהודים הבורחים מעירם והשר מחזיק קרקעותיהם שאין בהן טסקאות ואפי' יש בהן טסקא אם הניח הקרקעות ביד אחרים
 לפרוע מהן טסקא אומר ר"י שאם בא ישראל וקנאו מיד השר מחזירם לבעלים ונוטל מה שההנהו דאין זה דינא דמלכותא אלא

 גזילה כי ראינו במדינה שסביבותינו שמשפט היהודים לעמוד כמו פרשים בכל מקום שירצו ובדין מלכותא היו תופסין שלא יחזיק
 המושל בנחלת היהודים כשיצאו מעירו וכן היו נוהגין בכל ארץ בורגוני"א ואם יש שר שבא לשנות את הדין ולעשות דין לעצמו

8אין זה דינא דמלכותא שהרי זה הדין אין הגון כלל ודמיא למוכס שאין לו קצבה (לקמן דף קיג.)

רמב"ן

 אלא שנראין הדברים דכי אמרינן דינא דמלכותא דינא כגון הדינין הידועין למלך בכל מלכותו שהוא וכל המלכים אשר היו לפניו
 הנהיגו הדברים והם כתובים בדברי הימים ובחוקי המלכים, אבל מה שהמלך עושה לפי שעה או חוק חדש שהוא עושה לקנוס

…העם במה שלא נהגו בימי האבות, חמסנותא דמלכא היא ואין אנו דנין באותו הדין 
 ודייקינן לה מדאמרינן דינא דמלכותא דינא ולא אמרינן דינא דמלכא דינא, אלמא דינא דידיע לכולהו מלכי קאמרינן ולא מה

…שהמלכים עושים מעצמם באונס, 
 ומצאתי לי חבר במה שאמרתי שהמלך שדן דין חדש שלא כחוקי המלכים חמסנותא היא, שכתבו מקצת חכמי צרפת ז"ל

 בחבוריהם שיש מקומות שישראל יוצאין ממלכות למלכות והמלך מחזיק בכל מה שנמצא להם במלכותו, אם בא ישראל אחר
 וקנה מן המלך, זה היה מעשה ופסקו הדין שאין זה דינא דמלכותא אלא חמסנותא דמלכותא, לפי שהדבר ידוע בדיניהם שדין

 היהודים כדין הפרשים לדור בכל מקום שירצו, וכיון שכן אם יש מלכות שבאה לשנות את הדין ולעשות דין לעצמה אין זה דינא
דמלכותא, וזה סיוע לדברי.

9גם דברי הרב ר' שמואל ז"ל מטין, [עיין שם שהביא דברי הרשב"ם המפורסמים בסוגיין שם.]

רמב"ם

 וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצירו אינה גזל ומותר ליהנות בה והלוקחה מן המלך הרי
 היא שלו ואין הבעלים מוציאין אותה מידו. שזה דין המלכים כולם ליקח כל ממון שמשיהם כשכועסין עליהם והרי המלך הפקיע

 שעבודן ונעשית חצר זו או שדה זו כהפקר וכל הקונה אותה מן המלך זכה בה. אבל מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני
המדינה שלא בדינין שחקק הרי זה גזלן והלוקח ממנו מוציאין הבעלים מידו:

 כללו של דבר כל דין שיחקוק אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו אינו גזל. וכל שיקח מאיש זה בלבד שלא
  לפיכך גבאי המלך ושוטריו שמוכרים השדות במס הקצוב על השדות ממכרןכדת הידועה לכל אלא חמס את זה הרי זה גזל.

 ממכר. אבל מס שעל כל איש ואיש אינו גובה אלא מן האדם עצמו ואם מכרו השדה במס שעל הראש הרי זה אינו ממכר אלא
10אם כן היה דין המלך כך.

מגיד משנה

 ואין כן דעת רבינו ז"ל ורבותינו ז"ל אלא הרי הוא יכול לעשות דין חדש ולומר כל העושה כך יענש  …ועוד הוסיף הרמב"ן ז"ל 
11כך ועונשו עונש מן הדין:

ר' אברהם די בוטון

 ובענין איזה נקרא דינא דמלכותא יש דעות דלהרמב"ן צריך שיהיה חקוק אותו הדין מהמלכים הקדמונים אבל שיחקוק אותו
המלך אף על פי שיחקוק אותו הדין לכל מלכותו אין דינו דין

ספר התרומות שער מ"ו חלק ח' אות ה', ועיין שו"ת מהר"י ן' לב חלק ג' סימן ק"ט עמוד נז. ד"ה עוד איכא פלוגתא.7
.קשרתוספות בבא קמא נח. ד"ה אי נמי – 8
חדושי הרמב"ן בבא בתרא נה.9

.קשרגזלה ה:יגיד – 10
מגיד משנה שם.11
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 נראה דעתו בהפך שכיון שהמלך חוקק אותו לכל אף על פי שאבותיו לא הנהיגו בכך די 12…אבל הרמב"ם 

ספר התרומות

 ויש לברר אם המלך גזר על מלכותו שכל מלוה לחבירו שיהא פרעונו מן המטבע השני שעשה עכשיו אף על פי שפחת אותו מן
 הכסף שהיה בראשון, ואם הלוהו מנה ממטבע רביעי שיפרענו מן החדש מנה שהוא מטבע שני או אחד, או שיתן לו מן השני אף
 על פי שהוסיפו עליו כמה וכמה, בזה ודאי איכא מאן דאמר דדינא דמלכותא דינא ויכול הלוה להתנהג בפחת להחזיר בלא חשש

 איסור, וכן המלוה יכול לקחת התוספת בלא חשש איסור, כי בכל ענין המטבע נדון דינא דמלכותא דינא ומותר בין ללוה בין
למלוה,

 ואף על פי שהמלך חדש מחדש הגזרה ההיא, הואיל וצוה להתנהג בה בכל מלכותו או בכל אותה העיר אף על פי שאין חוקי
 המלכות מקובלים מתחלה בכך דינו דין ואף על פי שגזרתו מחדש. ור"ל כי כל גזרה שיגזור המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד
 בפני עצמו אינו גזל, אבל כשגוזר גזרה על אחד מבני המדינה דרך כעס וחמס שלא מן הדינין המחוקקים למלכות הרי זה גזל,

13והעושה לחבירו דבר בשביל אותה צואה או הלוקח ממנו מה שלקח המלך מאותו ישראל הרי הבעלים מוציאים מידו בדין.

טור

שדין המלך דין בכל מה שיגזור בכל מלכותו:
 במה דברים אמורים בדבר כללי שגוזר על כל בני מלכותו כגון שמטיל מס דבר קצוב בכל שנה ושנה או על איש ואיש או שגזר

 אבל מלך שלקח חצרו או שדהו של אחד שלא מדין חק המלכות  …כל מי שיעבור על דבר פלוני שיהיו נכסיו למלך וכיוצא בזה 
הרי זה כשאר גזלן ואסור ליקח ממנו.

 והרמ"ה כתב אפילו הוא מטיל על כל בני המדינה אם דבר חדש הוא שמוסיף על קצבתו שהורגלו ליתן לאו דינא דמלכותא
14הוא.

15ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב כסברא ראשונה.

מהרי"ק

 עוד מביא [בעל התרומות] דעת אחרת דסבירא ליה דאף על גב שהמלך עושה גזירה מחדש הואיל ומנהיג בו בכל מלכותו שדינו
דין

 ולכאורה נראה שסובר כאותו דעת שהביא בעל התרומות דאית ליה דאפילו שגוזר גזירה מחדש  …וכן כתב בטור חושן המשפט 
16הואיל ונוהג כן בכל מלכותו דינא דמלכותא דינא ואולם כי יש לדחות ונלאיתי להאריך ...

רדב"ז

 יורה נא מורה צדק לעניינא דדינא ראובן היה לו רשות בחנות בהלואת הרבית בעיר אחרת אשר תחת ממשלת מלך אחדשאלה

ולימים עונות גרמו וגרשו היהודים מהעיר ההיא וגרשו המלוים בתוך ההפכה

ויהי היום ננערו רשעים מן הארץ ההיא וכבשה האפיפיור

ואחר זה כבשה דוכס אשר היום מושל על העיר ההיא והרשה היהודים לדור במלכותו ובאו ודרו זה כמה שנים

 והנה היום הרשה הדוכס הנ"ל לשמעון להלוות בחנות שנים ושלשה שנים אחר שהלוה שמעון הנ"ל בא ראובן ואומר לי משפט
הבכורה וטוען שהחזיק מקודם ועתה תאיר נר התורה להודות הדין עם מי:

 מטעם דינא דמלכותא דינא אתינן עלה כי כן דרך המלכים לכבושתשובה  … הדין עם שמעון דקיימא לן דינא דמלכותא דינא 
 מדינות זה מזה וקונין אותם קנין גמור דאי לא תימא הכי לא תמצא שום מלך שיש לו חזקה במלכותו שהרי כל מלכותם לוקחים

…מאחרים וכובשים אותם על ידי מלחמות וזו היא חזקתם. וכ"כ הר"ר אליעזר ממיץ 

 ואפילו שלא היה דין המלכים כשכובשין המדינה לקחת הבתים והשדות וזה המלך רצה לחדש דין זה הוי שפיר דינא
  ומעתה אתה דן קל וחומר אם היה קרקעדמלכותא ולא גזלנותא שהוא דין שוה לכל בני במדינה וכן היא דעת רוב הפוסקים.

.קשרשו"ת לחם רב סימן קנ"ז ד"ה נמצאו – 12
ספר התרומות שם.13
“מבואר שהוא כסברת הרמב"ן" – בית יוסף חו"מ סימן שס"ט.14
טור חו"מ סימן שס"ט.15
שו"ת מהרי"ק שורש ס"ו.16
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17החנות בעצמה שלו ולקחה המלך ומכרה הויא מכירה כל שכן חזקת החנות.

חזון איש

 והנה כתבו ראשונים ז"ל שאין גזלנותא דמלכותא דין, דמלחמה הותרה לו לפעמים אבל גזלנותא במדינתו לא הותרה, והלכך חק
 שהוא עושה הוא בכלל דינין וגם הותר לו משפט המלך כפי ההסכמה אבל דבר שמדת הישרים להחזיק לאון לא ניתן לו, וכ' כתב

18רמב"ן שלא הותר לו למלך לחדש דבר שלא הורגלו בו הראשונים ונראה דכונתו ז"ל בדבר שמחזיקין אותו לאון ועקיפין.

דין שאינו שוה בכל המקומות ובכל האישים

רבינו אליעזר בר שמואל ממיץ

 ורבינו אליעזר בר שמואל זצ"ל ממיץ כתב בפרק ארבעה נדרים אומר רבי דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא כשהמלך משוה
 מדותיו על כל בני מלכותו אבל אם משנה למדינה אחת לא הוי דיניה דינא, כדתנן בגיטין (נה:) לא היו סיקריקון ביהודה בהרוגי

19המלחמה ומפרשינן דין סיקריקון דאגב אונסיה גמר ומקנה ואי לאו משום דאניס לא קני ואף על גב שמצות המלך היתה.

מהרי"ק

 ורוב הדיעות מסכימות דלא אמרינן דד"ד אלא בדבר שהוא כללי לאפוקי זה הדין שאין כללי רק חק הוא מאת המלך הניתן
20לבעל חניות

 ואם חקק לבעל אומנות אחד כגון שחקק למלוה בריבית איזה דבר י"א דלא אמרינן בזה דינא דמלכותא דינא הואיל ואינו חקוק
21לכל

 וגם אין לומר דהכא לא שייך למימר דינא דמלכותא כיון שהישראל פורע יותר מהגוי שהרי כתב המרדכי [כנ"ל מר' אליעזר בר
 דודאי פשיטא דשפיר מקרי משוה מדותיו כיון שכל יהודי פורע בשוה דבר קצוב …שמואל ממיץ] 

וגדולה מזו השיב ר"מ בתשובה וז"ל

 אבל אם השר יאמר מעצמו איני חפץ ששום יהודי יגור כאן כי אם ברשות ראובן בהא ודאי מודינא לך שראובן
22יכול לעכב עליו מדינא דמלכותא עכ"ל ר"מ כמ"ש במרדכי הגדול בשמו.

גר"א

23צ"ע [על דין חוק על המלוי ברבית] ועיין [הדין של מכס שישראל פורע יותר מגוי]

ר' בנימין מוטאל

  מכס שהעמיד בכאן עיר פלוינא השר מיכאל אוגלי על היהודים לבדם והיהודים מבריחים את המכס ואני מוחה בידםשאלה
 וקצת מהלומדים משיבים שפיר שזה השר אינו מלך וגם אינו משוה מדותיו לכל האומות שתחת ממשלתו ולא מיקרי דינא

דמלכותא דינא:

 האומרים כן הם טועים ומה שטענו שכיון שאין הדבר שוה לכל האומות לא הוי דינא אין הדבר כן כל שהדבר חק שוהתשובה 
 לאומה מיוחדת ומשוה מדותיו לכל בני האומה נקרא דינא דמלכותא. וקצת ראיה לזה מאותם שמפרשים ההיא דמותר להבריח

את המכס ללבוש כלאים כדי שלא יכירו שהוא יהודי ואלו המפרשים היכי מקשה בגמרא בפרק הגוזל ובפרק [ד'] נדרים

ולהבריח את המכס מי שרי והא דינא דמלכותא כו'

שו"ת רדב"ז חלק ג' סימן תתקסח (תקלג)ץ17
חזון איש חו"מ ליקוטים סימן ט"ז אות ט' ד"ה והנה כתבו ראשונים ז"ל.18
אור זרוע בבק קמא סימן (תמו) [תמז].19
שו"ת מהרי"ק סוף שורש ס"ו.20
רמ"א חו"מ שסט:ח.21
שו"ת מהרי"ק שורש קצ"ד, וכן פסק הרמ"א חו"מ שסט:ו.22
, דנראה שגם כן הרגיש בסתירה זו, אולם לא הבנתי דבריו.קשרביאור הגר"א שם ס"ק ל"ג, ועיין שו"ת שם אריה סימן כ' אות ט' – 23
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 אלא על כרחך שכל הדבר קצוב ושוה לכל היהודים שפיר הוי ד"ד. ואף על גב שנדחה פירוש זה מההיא דפרק בן סורר דאפילו
ערקתא דמסאנא אסור לשנות הראיה במקומה עומדת שלא נדחה מטעם זה.

וכן מה שטענו דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא במלך לבד גם זה טעות בידם שהרי כתב המרדכי בפרק הגוזל בתרא ז"ל

והוא הדין בב' הדיוטות שאם קצבו שלא יהנה יהודי בארצם אלא בקצבתם שדיניהם דין עכ"ל

וכן כתב [ר' אליעזר] ממיץ. ובהדיא כתב הרשב"א ז"ל בתשובה
 כל שלטון ושר הממונה בעיר ומשול במקומו דינו דין והוא בעירו בכלל דינא דמלכותא והוא שעושה מחוקי

מקומו כמלך עכ"ל

 וגדולה מזו נראה מהראיה שהביא דקטלי דקלי וגשרי גשורי שאפילו הוא עבד מלך או פקיד הממונה תחת המלך אף על פי שאין
24העיר שלו ואינו שליט בקרקע מקרי דינא דמלכותא והכי אמרינן התם בהגוזל שלוחא דמלכא כמלכא ושלו':

ר' אברהם די בוטון

 ועוד יש לנו מחלוקת אחר היכא דהמלך חקק הדין למדינה וכו' ולא לשאר מדינות אשר בכל מלכותו מה דינו דהרא"ש כתב
  ונראה דעת הרא"ש דפליג עליו וסבירא25בפרק ד' נדרים בשם רבינו תם [כנ"ל בשם רבינו אליעזר ממיץ] ודחה הרא"ש ראייתו

ליה דאפילו שיחקוק המלך על בני מדינה אחת לבד סגי וכ"כ בח"ה וז"ל

כל משפט חרוץ שתקן והנהיג המלך על כל בני מדינתו דינא ואין בו משום גזל ע"כ

 משמע דדי שיגזור המלך על מדינה אחת. [ועיין שם שפלפל עוד בזה, והעלה:] מכל מקום למדנו דאיכא פלוגתא גם כן אי די
שיגזור על כל בני מדינתו או שיגזור על כל מלכותו והטור ז"ל .. כתב

במה דברים אמורים בדבר כללי שגוזר על כל מלכותו וכו'

   מרישא דלישניה משמע דאית ליה כרבינו תם שצריך שיגזור על כל מלכותו וכן הבין דבריו מהר"י קולון שהוא כדעת ב"ה אבל
מסיפ' דלישניה

אבל מלך שלקח חצרו או שדה של אחד שלא מדין חק המלכות 

איכא למידק איפכא דדוקא כשהוא לאדם אחד אבל לבני מדינה אחד לא הוי גזל דהוי כחק וכן משמע ממאי דכתב
והרמ"ה כתב אפילו הוא מטיל על כל בני המדינה וכו'

 משמע דלעיל מיניה קאמר דבהטלה לבני המדינה סגי אף על פי שלא יטיל לכל בני המלכות. גם ברמב"ם ז"ל אין הכרח בדבריו
כל כך דאף על גב דברישא דלישניה כתב ..

וכן מלך שהשים מס על בני העיר

דמשמע דבעיר אחת סגי אף על פי שלא יהא לכל בני מלכותו מכל מקום בסיפא דלישניה כתב
כל דין שיחקוק אותו המלך לכל

דמשמע לכל מלכותו מכל מקום אין זה הכרח דמאי דקאמר לכל הוא לאפוקי אדם אחד כדכתב
ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו וכו'

מכל מקום ריהוט לשון הטור משמע דבעינן שיהא הגזרה בכל מלכותו וריהוט לשון הרמב"ם משמע דדי שיהא לבני מדינתו
26ורבינו ירוחם בריש נתיב ל"ב משמע דבעי שיהא בכל מלכותו דכמה פעמים הזכיר שם ענין זה ובכלם הזכיר בכל מלכותו יע"ש:

מהרש"ם

 והנה במה שמשלמים רק ישראל הבאים לשחוט ולא העכו"ם הנה מלבד דיש לומר דגם בנידון דידן אם יבואו העכו"ם לשחוט
ישלמו גם כן

 אף גם הנה בבית יוסף ורמ"א .. הביאו בשם מהרי"ק דאפילו אם צוה שהישראל יתן יותר מהעכו"ם הוי דדמ"ד והמעיין במהרי"ק
 ומבואר כמ"ש ….. ימצא מפורש דגם אם רק ישראל משלמים ולא שאר אומות העולם אפילו הכי דדמ"ד. וז"ל מהרי"ק שם 

, הובא בדברי גאונים כלל כ"ה אות ט'.קשרשו"ת תומת ישרים (מוטאל) סימן ט"ז – 24
לא נמצא ברא"ש אצלינו, וברור שהושמט מחמת הצנזורה, וכבר העירו בזה בהערות של הטור השלם.25
שו"ת לחם רב שם.26
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 והן אמת דברא"ש וב"י בשם ר"ת ובמרדכי בבא קמא בשם רא"ם ובתשו' מהר"ח אור זרוע סימן ק"י בשם אור זרוע מבואר דדוקא
 במשוה כל בני מלכותו דד"ד אבל לא בעשה הבדל בין מדינה למדינה מכל מקום יש לומר דבמשוה כל היהודים שבכל מדינותיו

דד"ד

 ומכל מקום בנידון דידן שאינו נוהג בשאר עיירות שבמדינה רק בעיר דארהויי יש לומר דהשו"ב י"ל קים לי דבכה"ג לא אמרינן
דד"ד

 ומ"ש בתשו' תומת ישרים סימן ט"ז שהביא בספר דברי גאונים כלל כ"ה אין בו חדשות יותר ממ"ש במהרי"ק הנ"ל וכפי הנראה
 לא ידע הרב דברי גאונים מדברי מהרי"ק והם מיירי בשר של עיר א' דהוי גם כן דד"ד אבל בנידון דידן הממונים על הקאמינא

27אין העיר שלהם רק הם שלוחי הממלכה וכיון שאינו נוהג בכל המדינה יש לומר דלא אמרינן דד"ד.

מעשה דאנקונה

מהרשד"ם

 גזר האפיפיור על כל מי שיש בידו ממון כסף או שוה כסף משמעון ילך ויכתיב' וימסרהו בידשאלה   …מעשה שהיה באנקונא 
שריו ועבדיו שופטי הארץ ההיא וכל זה בקנס מיתה ואיבוד נכסיו כרוז' קרי בחיל כו'

ולהיות כן הלך ראובן וכתב ומסר ונתן החוב שהיה חייב לשמעון ביד שופט הארץ
  ורובם הפסידו נכסיהם וראובן גם כן עמהם28אחר כך גם כן פשטה נגע הצרעת ונלכדו כל הישראלים אשר היו מקודם אנוסים

 שם על קדושת השם יתברך השם ינקום נקמתם וראובן ושמעון הנזכרים נצולו29מלבד כמה נפשות שנהרגו
 וראובן טוען שכבר אנסוהו ולא היה בא מידו להעלים אותו וחמירא סכנתא כי אין לך דבר  …ועתה שמעון תובע מראובן 

30שעומד בפני פקוח נפש ואם כן הוא פטור יורנו רבנו הדין עם מי:

 [מה] שלקח האפיפיור מראובן בשביל שמעון לקח בדין כפי נימוסיהם כי מדינם ומדתם כי מי שהיה גוי ואחר כך… תשובה 
נתיהד בארצם מפסיד כל נכסי ודינא דמלכותא דינא בכה"ג

 כיון שעונותי' שרבו גרמו שיד  …ועוד שאפילו זכה באלו המעות ראובן היה פטור אם זכה בהם מזה הכח דדינא דמלכותא 
 האפיפיור תקפה ויש לו כח במלכותו לעשות חוקים לא טובים על היושבים בארצו הפקרו הפקר כל שכן בהיותו חק קדום להם

בדת'
וכ"כ בתשובה להראב"ד סימן תרי"ב וז"ל

אם השלטון הזה יש בו כח לעשות חוקים בעירו דינו דין דקיימא לן דינא דמלכותא דינא:

 ומה שמענישין המקלקלים כגון הגזלנים והגנבים והרצחנים וכיוצא בזה ממשפטי המלכות והאדנות הוא זה ודינם בכל אלו וכיוצא
באלו דין ולפיכך בין שנטל האדון בעצמו עונש הנענש ממנו ונתנו להפקיד בין שצוה לענוש ליתן לפקידו מותר לו לפקיד

31ובמרדכי פרק אלו מציאות כתב בפירוש דאפילו במה שזכה הישראל בדין תורה והשי' כך ר"ן ...

מהר"י אדרבי

 ומה שכתב עוד [כנראה שהכונה למהרשד"ם] שראובן פטור מטעם דינא דמלכותא דינא האמת הוא שלא נתברר מתוך דברי
 השאלה על מה ועל מה גזרו על נכסי שמעון שימסרום ביד שופטי הארץ אבל מתוך דברי התשובה נראה שגזרו עליו כך להיות

שהיה מקדמת דנא כותי ונתיהד ובזה יש להסתפק אם מקרי דינא דמלכותא דהא איכא כמה מיני חלוקים בזה
 וגם צריך שיהיה הדין בדבר כללי ונוהג כן בכל מלכותו כמו שכתבו כל הפוסקים  …שהרי כתב (הרמב"ם) [צ"ל הרמב"ן, וכנ"ל] 

 וכיון שכן בנדון דידן מעולם לא שמענו בעיר אנקונה גזרה כזאת זה כמה ימים ושנים שעמדו שם יהודים לא בזמן כבוד
האפיפיור הזה ולא בזמן האחרים וגם לא שמענו שבעיר אחרת גזר כך

 ועוד מצינו שכתב המרדכי בפרק הגוזל בתרא בשם ראבי"ה דוקא בקרקע שייך לומר דינא דמלכותא דינא וכן כתב ה"ר אליעזר
ממיץ וז"ל

 לא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא בקרקעות ובמשפטים שהם תלויין בקרקעות כגון מכס וכו' שהארץ שלו אבל
 אם קוצב מלכות על דבר שאינו שלו כי ההיא דסיקיריקון בגיטין או אדם שאינו חפץ לישאר בארצו לאו כל

כמיניה למגזליה 

 ולכן צריך להתיישב בדבר אי הוי דינא דמלכותא אי לא כי לא ניסיתי בעניניהם לידע ולברר אי הוי דינא דמלכותא ומי שבטוב

.קשרשו"ת מהרש"ם חלק ז' סימן ל"ד  27
בדברי ריבות: "ממדינת פורטוגאל", וכן בן' לב.28
שנשרפו", וכן בן' לב.29 “בדברי ריבות: 
.קשרשו"ת מהרשד"ם חו"מ סימן נ"ה – 30
.קשרשם – 31
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32ענינים אלו מבין יבין וידע דין זה לאשורו

מהר"י ן' לב

 ולכאורה היו נראין הדברים ברורים ולית בהו ספיקא כלל וכד מעיינן  …לכאורה היה נראה דראובן אינו חייב לשמעון כלום 
 שפיר אשכחינן דלאו מילתא היא האי דאמרינן משום דבמאי דאמרינן דינא דמלכותא דינא רבו הסברות ומהר"י קולון כתבם

 בקיצור סימן ס"ו וכתב דקצת המפרשים סבירא להו דלא שייך דינא דמלכותא דינא אלא בקרק' ובדבר השייך לקרקע (והרמב"ם)
 [לכאורה צ"ל והרמב"ן, וכנ"ל] והר"ן סבירא להו דדינא דמלכותא דינא הוי בדיני' הקבועים במלכותא שהוא והמלכים אשר לפניו

 הנהיגו הדברים כך ומשום הכי קאמר דינא דמלכותא ולא דינא דמלכא והרב בעל התרומה כתב דלא שייך דינא דמלכותא אלא
 בדברים שהם עסקי המלך ולא בדברים שהם עסקי ישראל עם ישראל חברו וכתבו התוספות פרק הכונס על אותם היהודים

 הבורחים והשר מחזיק בקרקעותיהם שאם בא ישראל וקנה מהשר מחזירו ונוטל מה שההנהו שאין זה דינא דמלכותא אלא גזלה
דמלכותא שהרי אין זה דין הגון כלל עד כאן

 וכפי הנשמע אלו הצדיקים אשר נשרפו על קדושת השם באנ"קונה היה רשות להם מהאפיפיור שקדם וכתב בספר וחתם בחותמו
 שיתיהדו שמה באנקונה כי הגוים אשר נגזר עליהם בפורטוגאל היה באונס וכיון דכן הוא מילתא דפשיטא היא דלא אמרינן בנדון

33דידן דינא דמלכותא דינא

.קשרשו"ת דברי ריבות סימן פ"ג – 32
.קשרשו"ת מהר"י ן' לב חלק ב' סימן נ"ד – 33
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